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1. Generel baggrund

De nationale grænser deler grænseregionerne økonomisk, socialt og kulturelt og udgør en 
hindring for en sammenhængende forvaltning af disse områder. I de nationale politikker har 
man hidtil ofte forsømt disse områder, der betragtes som perifere områder inden for det 
nationale territorium. Denne tendens ændres imidlertid gradvist af det indre marked, og Den 
Økonomiske og Monetære Union (ØMU) samt udvidelsen og det grænseoverskridende 
samarbejde er blevet en af de store udfordringer i den europæiske integrationsproces.

EU's grundlæggende mål omfatter blandt andet styrkelse af den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed gennem grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt 
samarbejde. Samtidig fremmer EU integration samt afbalanceret og harmonisk udvikling af 
det europæiske område.

Med henblik på at nå målet om økonomisk og social samhørighed, som er fastsat i EF-
traktaten, muliggør traktatens artikel 159, stk. 3, særlige aktioner ud over fondene og med 
forbehold af de foranstaltninger, der træffes som led i Fællesskabets øvrige politikker. 

På dette retsgrundlag og i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for 
strukturfondene blev fællesskabsinitiativet Interreg oprettet i 1989. Det er et 
handlingsprogram, der supplerer strukturfondenes foranstaltninger med henblik på at fremme 
grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde. Aktuelt er Interreg III 
fællesskabsinitiativet under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til fordel 
for samarbejde mellem EU's regioner i perioden 2000-2006. Interreg III har tre linjer: linje A 
(grænseoverskridende samarbejde), linje B (tværnationalt samarbejde) og linje C 
(tværregionalt samarbejde). Linje A har til formål at fremme grænseoverskridende samarbejde 
mellem naboregioner og tager sigte på oprettelse af grænseoverskridende økonomiske og 
sociale centre via fælles strategier for bæredygtig regionaludvikling. Linje B, der vedrører det 
tværnationale samarbejde mellem national-, regional- og lokalmyndigheder, har til formål at 
fremme en højere grad af fysisk integration af større grupper af europæiske regioner. Formålet 
er at opnå en bæredygtig, harmonisk og afbalanceret udvikling inden for Fællesskabet samt en 
bedre fysisk integration med ansøgerlandene og andre nabolande. Endelig vedrører linje C det 
tværnationale samarbejde og har til formål at effektivisere regionaludviklingspolitikker og 
-instrumenter via etablering af netværk, navnlig for regioner under omstilling og regioner med 
udviklingsefterslæb.

I sin tredje rapport om økonomisk og social samhørighed1 foreslår Europa-Kommissionen at 
koncentrere samhørighedspolitikkens prioriteter i perioden 2007-2013 om tre grundlæggende 
mål: konvergens, konkurrenceevne og samarbejde. Det "territoriale samarbejde" bygger på 
erfaringerne fra de tre linjer i Interreg (A, B og C) med det formål at fremme en harmonisk og 
afbalanceret udvikling i hele EU gennem støtte til grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde omkring fællesskabsspørgsmål (det såkaldte mainstreamingprincip). I denne 
forbindelse har Kommissionen foreslået et nyt retligt instrument i form af en ny europæisk 
samarbejdsstruktur ("regionalt grænsefællesskab"), som skal gøre det muligt for 

  
1 Meddelelse fra Kommissionen. Tredje rapport om økonomisk og social samhørighed. KOM(2004)0107 af 
17.2.2004.
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medlemsstaterne, regionerne og de lokale myndigheder at løse de juridiske og administrative 
problemer, der traditionelt er forbundet med forvaltningen af grænseoverskridende 
programmer og projekter, både i og uden for fællesskabssammenhæng. Målet bliver at give 
denne nye juridiske struktur beføjelser til at handle på vegne af offentlige myndigheder med 
henblik på at iværksætte samarbejdsaktiviteter.

Europa-Parlamentet har altid fastholdt vigtigheden af det grænseoverskridende, tværnationale 
og tværregionale samarbejde i opbygningen af Europa1 samt vigtigheden af at opstille et 
særskilt mål for det territoriale samarbejde på grundlag af succesen med Interreg-initiativet, 
som har bidraget til at indføre og styrke en samarbejdskultur. Parlamentet har også bifaldet 
oprettelsen af et fælles retligt instrument, som kan give medlemsstaterne, regionerne og de 
lokale myndigheder mulighed for mere effektivt at forvalte grænseoverskridende 
programmer2. 

Den territoriale samhørighed, og ikke længere kun den økonomiske og sociale samhørighed, 
nævnes flere gange i udkastet til en europæisk forfatning og anerkendes som et af Unionens 
mål og områder med delt kompetence3. Det er i artikel III-220 i forfatningsudkastet (den 
nuværende artikel 158 i EF-traktaten), det fastsættes, at der blandt andet skal lægges særlig 
vægt på grænseoverskridende områder.

Et andet instrument, der har til formål at lette og fremme gensidigt grænseoverskridende 
samarbejde, er den europæiske økonomiske firmagruppe. Målet med en sådan gruppe, der 
anerkendes af fællesskabsretten som en juridisk person, er at lette og fremme medlemmernes 
økonomiske aktiviteter ved at forene deres ressourcer, aktiviteter og kompetencer. Dette 
fællesskab giver bedre resultater, end medlemmerne kunne have opnået hver for sig.

2. Beskrivelse af forslaget til forordning om en europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde (EGGS)

I betragtning af de betydelige vanskeligheder med at iværksætte og forvalte foranstaltninger 
for grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde inden for rammerne af de 
forskellige nationale lovgivninger og procedurer er det nødvendigt at træffe passende 
foranstaltninger på fællesskabsplan for at imødegå disse vanskeligheder.

I forbindelse med de nye forslag til forordninger til ajourføring af strukturfondene og 
strukturinstrumenterne i perioden 2007-2013 forelagde Kommissionen den 14. juli en ny 
forordning, som giver medlemsstaterne, regionerne og de lokale myndigheder mulighed for at 
oprette organer beregnet til grænseoverskridende samarbejde, kaldet europæiske grupper for 

  
1 Beslutning om grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde af 16.5.1997 (A4-161/1997, ordfører: 
R. Myller); beslutning om grænseoverskridende og tværregionalt samarbejde af 9.6.1992 (A3-188/92, ordfører: 
J. Cushnahan); beslutning om grænseoverskridende samarbejde inden for EU af 12.03.1987 (A2-170/86, 
ordfører: M. Poetschki).
2 Beslutning om den tredje rapport om økonomisk og social samhørighed af 22.4.2004 (A5-272/2004, ordfører: 
K. Hatzidakis), punkt 40-47.
3 Artikel I-3, stk. 3, I-14 og II-96. Artiklerne i forfatningsudkastet er hentet fra den senest tilgængelige udgave: 
CIG 87/04, Bruxelles, 6.8.2004.
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grænseoverskridende samarbejde (EGGS)1. Forslaget til forordning om EGGS stemmer 
overens med Kommissionens forslag om at oprette et nyt mål 3 (territorialt samarbejde). Det 
stemmer også overens med forslaget til forordning om generelle bestemmelser om de to 
strukturfonde (EFRU og ESF) samt om Samhørighedsfonden. 

Da det er ikke muligt for medlemsstaterne på en effektiv måde at skabe de betingelser for et 
grænseoverskridende samarbejde, der nærmere er fastlagt i denne forordning, kan dette bedre 
gøres på fællesskabsplan, og Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med 
det proportionalitetsprincip, der er opstillet i nævnte artikel, går nærværende forordning ikke 
ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, idet oprettelsen af en EGGS er 
frivillig, og de enkelte medlemsstaters forfatningssystemer respekteres.

Dette nye retlige instrument, der bygger på traktatens artikel 159, stk. 3, giver en frivillig 
mulighed for at oprette europæiske organer beregnet til grænseoverskridende samarbejde med 
henblik på at overvinde eksisterende hindringer. Da der er tale om et nyt instrument, får det 
indflydelse på medlemsstaternes nationale lovgivning. Det skal desuden understreges, at 
oprettelsen af en gruppe ikke er obligatorisk, men kun "frivillig", hvilket viser ønsket om 
samarbejde: Det fastslås i betragtning 7 i forslaget til forordningen, at "oprettelsen af en 
EGGS bør være frivillig". Organerne får status som juridisk person med henblik på 
gennemførelse af programmer for grænseoverskridende samarbejde på grundlag af en aftale 
mellem medlemmerne, det være sig nationale, regionale eller lokale, offentlige eller andet. 
Dette instrument vil således gøre det muligt at fremme og lette grænseoverskridende 
samarbejde mellem regionale og lokale myndigheder på hver sin side af grænserne og 
afhjælpe de juridiske og institutionelle vanskeligheder, der er på området.

Et af de nye elementer i forhold til de eksisterende finansielle instrumenter er, at en EGGS 
kan få til opgave at gennemføre programmer for grænseoverskridende samarbejde, der 
medfinansieres af EU, men også at gennemføre enhver anden foranstaltning vedrørende 
grænseoverskridende samarbejde, med eller uden finansiel støtte fra Unionen. De generelle 
mål for en EGGS, som er anført i betragtning 6 i forslaget til forordning (foranstaltninger for 
grænseoverskridende samarbejde, der gennemføres uden finansiel støtte fra Fællesskabet), 
antyder, at en EGGS ikke kun er nyttig til opnåelse af strukturpolitiske mål, men også til 
mange andre formål.

Følgende andre elementer i forslaget til forordning skal nævnes: 

- Sammensætning af en EGGS (artikel 2): En EGGS kan omfatte medlemsstater og 
regionale og lokale myndigheder samt andre lokale offentlige organer. Beslutningen om 
oprettelse træffes på disse medlemmers initiativ, og de kan derfor beslutte at oprette en 
særskilt juridisk person eller at overdrage forvaltningen til et af medlemmerne. 

- Beføjelser for en EGGS (artikel 3): En EGGS's beføjelser fastlægges i en aftale om 
europæisk grænseoverskridende samarbejde, som medlemmerne indgår. I den forbindelse 

  
1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde (EGGS). KOM(2004)0496.
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besidder en EGGS samme retsevne, som juridiske personer har ifølge national ret. En EGGS 
kan få følgende opgaver:

• Gennemførelse af programmer for grænseoverskridende samarbejde, der medfinansieres 
af Fællesskabet, hovedsagelig af strukturfondene

• Gennemførelse af enhver anden foranstaltning vedrørende grænseoverskridende 
samarbejde, med eller uden finansiel støtte fra Fællesskabet.

- Aftalen om europæisk grænseoverskridende samarbejde (artikel 4): En EGGS oprettes 
ved en aftale, hvori EGGS'ens funktion, dens varighed og betingelserne for dens opløsning 
præciseres. I aftalen, der kun gælder for det grænseoverskridende samarbejde, skal de enkelte 
medlemmers ansvar over for EGGS'en og over for tredjemand også fastlægges. Det skal 
desuden fastsættes i aftalen, hvilken lovgivning der finder anvendelse over for 
medlemsstaterne, samt hvilke domstole der er kompetente ved eventuelle tvister, hvilket er 
domstolene i den medlemsstat, hvis lovgivning er valgt. Endelig skal aftalen meddeles til alle 
medlemmerne og til de deltagende medlemsstater.

- Vedtægter for en EGGS (artikel 5): En EGGS fastlægger sine vedtægter på grundlag af 
aftalen. Vedtægterne skal navnlig indeholde bestemmelser om:

• Medlemsliste
• EGGS'ens formål og funktion og forholdet til dens medlemmer
• Betegnelse og hjemsted
• Organer, beføjelser, virkemåde og antal medlemsrepræsentanter i organerne
• Beslutningsprocedure
• Fastlæggelse af det eller de anvendte arbejdssprog
• De nærmere regler for EGGS'ens virke
• De nærmere regler for medlemmernes finansielle bidrag samt de gældende regler om 

budget og regnskaber
• Udpegning af et uafhængigt organ, der skal foretage finansiel kontrol og ekstern revision.

- Organer i en EGGS (artikel 6): En EGGS repræsenteres ved en direktør, der handler på 
dens vegne og for dens regning. En EGGS kan oprette en forsamling, der består af 
repræsentanter for dens medlemmer. Det kan i vedtægterne fastsættes, at der oprettes 
supplerende organer.

- Budget for en EGGS (artikel 7): En EGGS udarbejder et årligt foreløbigt budget, som 
vedtages af medlemmerne. Den udarbejder desuden en årlig beretning om aktiviteterne, som 
attesteres af eksperter, der er uafhængige af medlemmerne. Medlemmerne er økonomisk 
ansvarlige i forhold til deres bidrag til budgettet, indtil EGGS'ens gæld er afviklet. 
Medlemsstaternes og de øvrige myndigheders økonomiske ansvar påvirkes imidlertid ikke af 
eksistensen af en EGGS.

- Offentliggørelse og ikrafttrædelse (artikel 8 og 9): En aftale om oprettelse af en EGGS 
skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Fra offentliggørelsestidspunktet 
anerkendes EGGS'ens retsevne i hver medlemsstat. EGGS'en træder i kraft fra den 1. januar 
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3. Kontroversielle punkter

- Mål: Ifølge artikel 1, stk. 2, i den foreslåede forordning er formålet med en EGGS at lette og 
fremme det grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem de 
regionale og lokale myndigheder med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed. Her opstår imidlertid et spørgsmål: Hvad er hovedformålet med 
instrumentet? Der er tre muligheder at tage i betragtning:

Ø Det er et retligt instrument, der skal anvendes i forbindelse med strukturfondenes 
mål 3, hvor medlemsstater der deltager i et operationelt program, kan lade 
instrumentet regulere forvaltningen af det operationelle program og varetage 
forvaltningsmyndighedens og det fælles tekniske sekretariats opgaver. Det skal 
bemærkes, at hver medlemsstat fortsat har det finansielle ansvar (artikel 18 i 
forordningens forslag).

Ø Det er et instrument, der foreslås af Kommissionen ved et forfatningsmæssigt 
forslag med henblik på at nå ovennævnte mål uden finansiel intervention fra 
Fællesskabet.

Ø Den tredje mulighed synes at være oprettelse af et offentligt organ, der opnår 
ovennævnte mål med eller uden finansiel intervention fra Fællesskabet.

- Retsgrundlag: to muligheder: 

AKTIONER PÅ GRUNDLAG AF EF-TRAKTATENS ARTIKEL 159, STK. 3
Denne artikel giver mulighed for at gennemføre særlige aktioner uden for strukturfondenes 
begrænsninger for at opnå målet om større økonomisk og social samhørighed1. En sådan 
aktion skal være genstand for et særskilt forslag fra Kommissionen og vil være omfattet af 
proceduren med fælles beslutningstagning (artikel 251) og kvalificeret flertal.

DET ALTERNATIVE RETSGRUNDLAG VILLE VÆRE EF-TRAKTATENS ARTIKEL 308
Artikel 308 giver Fællesskabet mulighed for at handle for at virkeliggøre et sine mål, når 
traktaten ikke indeholder fornøden hjemmel hertil. I et sådant tilfælde skal Rådets beslutning 
om at handle være enstemmig. Dette udelukker endvidere anvendelse af proceduren med 
fælles beslutningstagning i dette tilfælde og kræver - for så vidt angår procedurer - et helt nyt 
forslag fra Kommissionen.

Problem med status: Kommissionens tekst er uklar med hensyn til, om EGGS-instrumentet 
blot opretter en ny juridisk person, som kun kan udføre specifikt identificerede opgaver, eller 
om det opretter et offentligretligt organ, der kan yde offentlige tjenesteydelser i stedet for dets 

  
1 Betragtning 1.
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medlemmer. Med henblik herpå kunne der eventuelt også foreslås midler, for så vidt angår 
selve oprettelsen af EGGS'en.

Medlemskab: Medlemsstaternes rolle bør præciseres. De kan tilsyneladende enten være 
fuldgyldige medlemmer af EGGS'en eller kun involveret i forbindelse med godkendelsen af 
det nye organs aftale og vedtægter. I artikel 2, stk. 1, fastsættes det, at medlemsstater og 
lokale myndigheder samt andre lokale offentlige organer kan være medlemmer, men 
medlemsstatens myndigheder er tilsyneladende ikke forpligtet til at deltage.
Det er nødvendigt at spørge, om EGGS'ens medlemmer bør være ligestillede partnere, hvad 
angår både magt og beføjelser. 

Begrebet "andre lokale offentlige organer" er slet ikke defineret i forslaget. Det er måske 
nødvendigt at være mere præcis af hensyn til at begrænse potentielle offentlige organers 
beføjelser.

Betydningen af "frivillighed" i det nye instrument: Der er to mulige fortolkninger af 
dette begreb. De henviser begge til selve viljen til at oprette en EGGS, som kan 
udtrykkes af

enten
Ø medlemmer af gruppen

eller
Ø medlemsstater1

Ansvar
Det er fastsat i artikel 1, stk. 2, i udkastet til forordning, at en EGGS har status som juridisk 
person. I artikel 3, stk. 2, henvises der imidlertid til et andet "retsevne"-begreb. Endvidere 
gøres situationen endnu mere uklar af bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, første punktum -
"handler en EGGS på vegne af sine medlemmer" - og artikel 7, stk. 2 (om at en EGGS' 
medlemmer er økonomisk ansvarlige i forhold til deres bidrag til budgettet), da juridiske 
personer normalt handler på egne vegne. Dette gør det særdeles vanskeligt at fastslå, hvilken 
status en EGGS og dens medlemmer har (Hvem er ansvarlig over for tredjemand? Hvilket 
ansvar har en EGGS' medlemmer over for EGGS'en selv?). Desuden er det fastsat i artikel 3, 
stk. 3, andet punktum, at oprettelsen af en EGGS intet ændrer ved medlemmernes finansielle 
ansvar. Ikke desto mindre fremgår det ikke af denne bestemmelses ordlyd, hvilken slags 
ansvar der menes her. Det tyder også på, at en EGGS kun kan tilføres finansielle ressourcer 
via medlemmerne. Der kan også rejses tvivl vedrørende juridisk status, anvendelighed og 
formål i forbindelse med overdragelse af alle en EGGS's opgaver til et af gruppens 
medlemmer, hvilket er fastsat i artikel 3, stk. 3, andet punktum, især hvad angår beføjelser og 
ansvar.

4. Indledende forslag

  
1 KOM(2004)0495 af 14.7.2004. Artikel 18.
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Under hensyntagen til solidaritetsprincippet, Kommissionens forslag og de punkter, der er 
nævnt i del III i dette arbejdsdokument, er følgende nødvendigt:

Ø En klar definition af formålet med en EGGS: Ordføreren er enig med Kommissionen i, 
at EGGS-instrumentet bør anvendes til at sætte fart i aktioner under det nye mål 3 for 
programmeringsperioden 2007-2013. Det forekommer derfor nødvendigt, at 
Kommissionen i denne henseende fremlægger en omfattende begrundelse for 
forslaget. 

Som anført ovenfor, og som det også anføres af Kommissionen, bør artikel 159 altid anvendes 
som retsgrundlag, uanset om de planlagte aktioner skal udføres uden for eller inden for 
strukturfondslovgivningens begrænsninger, da det indebærer anvendelse af proceduren med 
fælles beslutningstagning og dermed sikrer fuld deltagelse af Parlamentet og kvalificeret 
flertal i Rådet.

En klar definition af en EGGS' status: Ordføreren anbefaler, at en EGGS - for så vidt angår 
dens beføjelser - blot betragtes som en generel juridisk person (dvs. ikke specifikt et offentligt 
organ), og anbefaler en fremhævelse af, at administrative beføjelser under ingen 
omstændigheder kan delegeres til en EGGS, og at en EGGS bør begrænses til at udføre 
særlige opgaver. Desuden bør en EGGS have retsevne (med eller uden status som juridisk 
person) på grundlag af allerede bindende nationale retsakter (f.eks. foreningsloven). For at 
opnå dette bør der stilles forslag om enten et særligt EGGS-registreringssystem, som er fælles 
for alle medlemsstater, eller en liste over de retlige instrumenter i samtlige medlemsstater, der 
finder anvendelse på EGGS'er.

Ø En klar definition af kriterierne for EGGS-medlemskab: Ordføreren vil gerne 
understrege, at hvis EGGS-instrumentet anvendes i kombination med strukturfondene, 
betyder det, at de nationale regeringer automatisk styrer og kontrollerer det. 
Medlemsstaterne behøver derfor ikke at deltage direkte i det nye EGGS-instrument. 

Et yderligere argument til støtte for ordførerens holdning er, at medlemsstaterne ikke behøver 
at henvise til en EU-forordning for at indgå bindende internationale aftaler1.

Ordføreren påpeger også, at EGGS-medlemmerne bør have lige stor magt og lige store 
beføjelser. Som støtte for ordførerens forslag er det værd at minde om, at artikel 34, stk. 4, i 
forslaget til Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden2 bestemmer, at 
operationelle programmer, der fremlægges under målet om "europæisk territorialt 
samarbejde", udarbejdes ved en hensigtsmæssig gruppering på NUTS III-niveau. 

Ordføreren mener, at begrebet "andet lokalt offentligt organ", der omtales som et medlem i 
artikel 2, stk. 1, bør defineres restriktivt i den endelige forordning. Med henblik herpå bør 
Kommissionen fremsætte en passende ændring. 

  
1 Kommentarer fra Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR) til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EGGS, begrundelse, 6.9.2004.
2 KOM(2004)0492 af 14.7.2004.



(Ekstern oversættelse)

DT\550190DA.doc 9/9 PE 350.246v01-01

DA

Ø En klar definition af EGGS-frivillighed: Ordføreren tilslutter sig klart begge 
ovennævnte fortolkninger.

Ø En klar definition af typen og omfanget af det ansvar, der påhviler en EGGS' og dens 
medlemmer:

Ordføreren foreslår, at enten anvendes principperne om juridisk personlighed konsekvent, 
dvs. at en EGGS er fuldt ud ansvarlig for sine forpligtelser, eller også begrænses en EGGS 
til kun at have retsevne, mens medlemmerne er enten ligeligt eller supplerende ansvarlige 
for dens forpligtelser. En tredje mulighed kunne være kun at handle "på vegne" af 
medlemmerne, hvilket imidlertid hverken kræver juridisk personlighed eller retsevne.

Ø En præcisering af en EGGS-aftales status og bindende kraft

Dette ret selvforklarende forslag anmoder om vedtagelse af yderligere bestemmelser i 
forslaget til forordning, som er i overensstemmelse med det, der skal fremstå som 
lovgivers vilje.

Ø En præcisering af beføjelser og ansvar, når et medlem handler på vegne af en EGGS

Dette synes også at være selvforklarende som ovenfor.

Konklusion:

Dette forslag kan ikke godkendes i sin nuværende form, da der er behov for klarere juridiske 
definitioner vedrørende medlemsstaternes ansvar. Ordføreren mener, at forslaget er for vagt, 
og at der kræves konkret og mere klart defineret handling.


